
  

 
Spies & Spreken — +31 24 845 48 66 — info@spiesenspreken.nl — www.spiesenspreken.nl 

WAT 
Daar sta je: op het podium, je beide benen stevig op 
de vloer. Met rustige ogen kijk je naar je publiek. Je 
publiek kijkt naar jou. En je begint je verhaal, vol 
vertrouwen over wat je wilt vertellen.  

Aha! Een spannende, uitdagende vraag uit het 
publiek! Je houdt oogcontact terwijl je rustig je 
positie zoekt en je ademhaling voelt. Jij hebt geen 
haast. Je maakt een kwinkslag, je voelt hoe jij en je 
publiek ontspannen. Weloverwogen geef je 
antwoord.  

LIJKT DIT JE GEWELDIG MAAR ONBEREIKBAAR? 
Welnee! 
 
HOE 
We doen, experimenteren, ervaren, sturen bij. De 
trainers- met ieder hun eigen professionele bagage – 
gebruiken werkvormen vanuit haptonomie, 
logopedie, theater, dialoog, NLP. Soms werken we 
plenair, soms in subgroepen, soms met opnames om 
je eigen ontwikkeling terug te zien.  
 

WIE 
Voor wie ervan droomt om kalm en trefzeker het 
woord te nemen, zonder schroom het podium op te 
stappen, een presentatie tegemoet te treden zonder 
slapeloze nachten en vol zelfvertrouwen ‘ja’ zegt op 
het verzoek om een presentatie te houden. 
 
Spies&Spreken biedt in samenwerking met Frank 
Kouws en Froukje Weidema een unieke tweedaagse 
waarin ALLE aspecten van spreken voor en met 
groepen aan de orde komen.  

Dit is een tweedaagse training. Gelet op de aard en de 
programmatijden van de training bevelen we van 
harte aan te overnachten op de locatie. Boek je kamer 
eenvoudig via: www.depoort.org 

TRAINING - VRIJMOEDIG SPREKEN  

1 & 2 feb 2018/ 21 & 22 juni 2018/ 8 & 9 nov 2018   

Anne Spies, Frank Kouws & Froukje Weidema 
De Poort / Biesseltsebaan 34 / Groesbeek dag 1:  9.30 – 21.30 uur / dag 2:  8 - 19 uur  
€ 1.100 particulier / € 1.250 zakelijk / max. 8 deelnemers / prijs ex BTW  
info & inschrijven: info@spiesenspreken.nl 

Anne, Frank & Froukje – Mirjam Lems 

 


